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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Di bidang agrobisnis memang merupakan primadona baru bagi 

masyarakat indonesia sebagai ladang usaha yang cukup memberikan prospek 

yang menggembirakan. Bidang ini tidak hanya meliputi hal-hal yang berkaitan 

dengan pertanian sebelum panen, tetapi yang justru lebih berkembang adalah 

industri pengolahan hasil-hasil pertanian (pasca panen). Satu hal yang perlu 

diperhatikan disini adalah bahwa bidang ini ternyata dikuasai oleh industri 

rumah kecil dan menengah yang sebenarnya adalah industri rumah tangga. 

Selain itu dikarenakan makin sulitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga 

menyebabkan tenaga kerja tidak lagi berharap untuk bekerja di pabrik-pabrik 

atau industri. Para calon tenaga kerja pada umumnya kini mengalihkan 

perhatiannya untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru yang tidak 

memerlukan modal usaha yang besar. Dalam hal ini pemerintah membantu 

para pengusaha baik yang besar maupun kecil dalam segala hal, untuk 

meningkatkan produk yang dihasilkan baik dalam segi kualitas maupun 

kuantitasnya (Budiyanto, 2008). 

Singkong (Manihot esculenta Crantz) merupakan makanan pokok 

ketiga setelah padi tahun 1995 produksi singkong Indonesia mencapai 15,44 

juta ton. Produksi singkong ini meningkat menjadi 19,98 juta ton pada tahun 

2007 (Wikanastri H, 2012). Melalui perancangan dan pengembangan produk, 

diharapkan akan dihasilkan inovasi produk baru yang mampu memberikan 
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keunggulan tertentu di dalam mengatasi persaingan dengan produk 

kompetitor. Beberapa produk olahan dari singkong ini antara lain: keripik, 

kerupuk, dan kelanting. Salah satu upaya pengolahan lanjut yang sangat 

diminati oleh masyarakat adalah membuat singkong menjadi keripik. Tahapan 

penting dalam proses produksi kripik singkong adalah pemotongan singkong 

menjadi potongan tipis, sebelum penggorengan (Makhiruddin, 2010).        

Pembuatan keripik singkong skala industri rumah tangga pada 

umumnya dilakukan secara manual (pengirisan menggunakan pisau), sehingga 

hasilnya kurang optimal seperti ketebalan yang tidak merata dan kapasitas 

yang dihasilkan tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan alat pemotong 

singkong. Melalui perancangan dan pengembangan produk, diharapkan akan 

dihasilkan inovasi produk baru yang mampu memberikan keunggulan tertentu 

di dalam mengatasi persaingan dengan produk kompetitor (Nofirza, 2012). 

 1.2. Rumusan Masalah 

Dalam perancangan ini, berdasarkan pada latar belakang diatas maka 

dapat diperoleh sebagai berikut: 

1. Bagaimana besarnya daya motor listrik yang akan di gunakan pada 

mesin pemotong singkong.                                                                            . 

     2. Bagaimana dimensi komponen mesin pemotong singkong. 
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari perancangan mesin pemotong singkong ini adalah: 

1. Mengetahui besarnya daya motor listrik yang di gunakan pada mesin 

pemotong singkong. 

2. Mengetahui dimensi komponen mesin pemotong singkong. 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari perancangan mesin pemotong singkong ini adalah : 

1. Didapatkan perhitungan rancangan alat yang tepat untuk dapat 

meningkatkan produksi kripik singkong. 

2. Hasil yang diperoleh dari perancangan mesin pemotong singkong ini 

dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa ataupun masyarakat sekaligus 

dapat di produksi secara masal. 

1.5. Batasan Masalah 

Dalam perancangan mesin pemotong singkong ini, ada batasan ruang 

lingkup  permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut : 

1. Kalor yang timbul saat mesin beroperasi tidak diperhitungkan atau 

diabaikan. 

2. Kekuatan bahan tidak di perhitungkan atau di abaikan. 

3. Getaran yang timbul tidak di perhitungkan. 

 




